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Kako pomagati otroku pri učenju?
10 nasvetov za starše
»Svojim otrokom bi morali zapustiti dve stvari. Eno so korenine, drugo so krila.«
(Hodding Carter)

1.

Možgani vašega otroka rastejo do njegovega 6. leta starosti. Le v tem obdobju se
ustvarijo dragocene nevrološke povezave. Te povezave nastajajo s spodbujanjem
otroških možganov preko čutil.

Ko spodbujate zaznave svojega otroka, stimulirate tudi njegove možgane.

2.

Preberite knjigo How to Multiply Your Baby's Intelligence, Glenn Doman. To je klasika s
področja razvoja in vzgoje otrok.

3.
4.

Otroci se radi učijo. Zanje je to nujna spretnost za preživetje.

Pomagala vam bo odgovoriti zakaj in kako poučevati svojega otroka.
Omogočite otroku, da vidi nove stvari, in mu razložite, kaj vidi.
Nič ni bolj kompleksnega od učenja jezika. Kljub temu se vsi otroci z lahkoto naučijo
svojega maternega jezika. Do 6. leta starosti so otroški možgani »programirani« za
učenje jezika.

Dajte svojemu otroku priložnost, da se nauči vsaj enega tujega jezika, kar
bistveno poveča zmogljivost njegovih možganov. Naj bo učenje sistematično in
zabavno.

5.

Otroci lahko vsrkajo bistveno več informacij kot vi. Kupujte jim knjige o pticah,
žuželkah in rožah.

6.

Pohvale in pozitivne povratne informacije so pomembne tako za kratkoročni kot
dolgoročni odnos z otrokom. Le-te odločilno vplivajo na izgradnjo otrokove
samozavesti.

Ko greste z otrokom na sprehod, vzemite knjigo, da skupaj z njim preverite,
katero ptico, rožo ali žuželko ste pravkar videli. Vsi se boste zabavali.

Vedno pohvalite svojega otroka, celo za malenkosti, ki jih dobro opravi.

7.
8.
9.

Otroke motivira uspeh. Naj se vaši otroci zavedajo svojih uspehov ne glede na starost.

Vaša potrditev jih bo motivirala za še večje podvige.
Svojemu otroku ste središče sveta. Vaš otrok vam mora verjeti, da se počuti varnega.

Svojemu otroku vedno povejte resnico in držite dano besedo.
Nič ni pomembnejše od čustvene stanovitnosti vašega otroka.

Skrbite zase: bodite srečni in spočiti. To vam bo pomagalo, da ostanete
uravnovešeni in prispevate k sreči ter stabilnosti vašega otroka.

leta otrokovega življenja so neprecenljivo dragocena.
10. Prva
Bodite skupaj v zabavi, ljubezni in učenju. Življenje je kot ples. Plešite ga skupaj.

»Nikar ne omejujte svojega otroka po lastnem razumevanju sveta, kajti on je rojen v drugem času.«
(Rabindranath Tagore)
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